
Com 22,3 mil horas extras de profissionais da área só em junho e julho, prefeito faz Termo de Ajustamento 
de Conduta com o Ministério Público do Trabalho se comprometendo a “frear” a situação na rede pública P3

SB assina acordo com o MPT para 
coibir jornada excessiva na Saúde
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Homem é executado
a tiros de fuzil e
pistola em S. Bárbara

Entidades repudiam 
fala de vereador sobre 
Consciência Negra

Vítima estava em um 
bar no bairro Cidade Nova, 
quando foi abordada por 
um trio e virou alvo de 
mais de 20 disparos

Cinco movimentos em
Santa Bárbara pedem
posição do Conselho de 
Ética sobre Corá, que disse 
ser ‘hipocrisia’ a data
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04   EXECUÇÃO  | Autoridades interditam cruzamento onde homem foi assassinado com mais de 20 tiros

Brasil + Mundo13

A OMS batizou como ômi-
cron a nova variante do coro-
navírus sequenciada na África 
do Sul e a classificou como 
“de preocupação” – o que in-
dica que ela pode causar mais 
danos que a versão original.

OMS alerta 
para variante 
‘ômicron’

DIA DE CONQUISTAR A AMÉRICA | Palmeiras e Flamengo fazem neste sábado, a partir das 17h, um 
dos jogos mais aguardados do ano, na finalíssima que vai decidir quem levará para casa a cobiçada Taça 
Libertadores da América. A partida em Montevidéu, no Uruguai, vai decidir um novo tricampeão continental, 
já que ambas as equipes somam duas conquistas cada. Em Americana, haverá transmissão do jogo, pela 
torcida do Palmeiras, no portal de entrada da cidade, na Avenida Antonio Pinto Duarte. P16

Cidades05

O saguão do Paço Muni-
cipal de Nova Odessa ficou 
lotado na manhã de ontem, 
durante o velório do pastor 
e diretor de Promoção So-
cial da prefeitura, Wagner 
Longhi, 55 anos, falecido 
na quinta-feira, de infarto. 
Centenas de pessoas com-
pareceram à despedida para 
prestar as últimas homena-
gens ao líder, amigo, irmão, 
querido por toda a cidade. 
A cerimônia contou com 
cerca de 400 pessoas. Ele 
foi sepultado no Cemitério 
Municipal.

Pastor Longhi
é sepultado
sob comoção

Claudio Mariano / SB Notícias

Conmebol / Divulgação

Hortolândia 
confirma morte
de criança por 
febre maculosa

Cidades06
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Fonte: CPTEC | Unicamp

31°

18°
Parcialmente 
nublado

CLIMA NA RMC

O Brasil não 
aguenta mais 
um lockdown.
(...) Vamos 
tomar medidas 
racionais
JAIR BOLSONARO 
Presidente, sobre o combate à 
nova variante do coronavírus
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Jandira Maria Sacheto Oliveira
Faleceu aos 78 anos. Era casada com Geraldo de Oliveira, 

deixando os filhos: Adenilson, Regina e Denise. Foi sepultada ontem, 
no Cemitério Campo da Ressurreição. (Funerária Araújo-Orsola)

Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

AMIGO E GUIA | O prefeito Dário Saadi durante lançamento de parceria da 
Prefeitura de Campinas com o Instituto Magnus para cães-guias na mobilidade.

IMAGEM DO DIA

Advento PEC dos Precatórios: fim 
horroroso ou horror sem fim?

Amanhã, dia 28 de 
novembro, tem início o 
Advento. O Advento, do 
latim “Adventus”, signifi-
ca “vinda”, chegada”, é o 
primeiro tempo que abre 
o ano litúrgico do calen-
dário cristão.

Para a igreja cristã é um 
tempo especial de prepa-
ração e muita alegria para 
a celebração do maior 
mistério da fé cristã: a en-
carnação do Verbo Eter-
no de Deus. A primeira 
referência ao Advento foi 
encontrada na Penínsu-
la Ibérica, mais precisa-
mente no ano 380, quan-
do o Sínodo de Saragoça 
prescreveu uma prepara-
ção de três semanas para 
a celebração da Epifania, 
data antiga da celebra-
ção do Natal. Depois, o 
Advento foi adotado na 
Gália, Roma, até se soli-
dificar como um tempo 
especial de preparação 
para a celebração do nas-
cimento de Jesus Cristo.

Pode-se afirmar que o 

Entre as idas e vindas 
da PEC dos Precatórios, 
devemos perguntar: se 
ela é mesmo tão ruim, por 
que os ativos pioravam 
toda a vez que a sua apro-
vação ficava ameaçada 
e melhoravam quando o 
inverso acontecia?

A PEC dos Precatórios é 
um “fim horroroso” para 
o problema de arrumar 
espaço dentro do Teto dos 
Gastos para as demandas 
políticas, mas as opções 
na mesa para substituí-la 
poderiam transformar 
essas discussões em um 
“horror sem fim”. A ideia 
de se acionar novamente 
o estado de calamida-
de, retirando as amarras 
fiscais em 2022, abriria 
uma caixa de pandora de 
gastos de difícil mensu-
ração. Portanto, partindo 
da ideia de que a “opção” 
é pior, vamos aproveitar 
a aprovação da PEC dos 
Precatórios na Câmara 
dos Deputados para mos-
trar a razão do mercado 
ter ficado tão “nervosi-
nho”, em relação a sua 
elaboração, e o motivo da 
comemoração, após ela 
ter passado pelo seu pri-
meiro teste no Congresso.

O título “fim horroroso”, 
refere-se à solução encon-
trada pelo governo fede-
ral para encaixar o Auxílio 
Brasil dentro do Teto dos 
Gastos. Isso nos parece 
bem adequado. Primeiro, 
porque adia o pagamento 
de parte dos precatórios, 
que é uma dívida transita-
da e julgada pela Justiça, 
de modo que a diferença 
disso para calote é uma 
mera questão semânti-
ca. Segundo, porque esse 
adiamento vai levar a um 

AILTON GONÇALVES DIAS FILHO
LUIS OTAVIO LEALPASTOR PRESBITERIANO
ECONOMISTA-CHEFE DO 
BANCO ALFA

Advento é um tempo de 
espera e de esperança. 
Nesta preparação para 
o Natal, os cristãos são 
lembrados sobre a neces-
sidade de estar atentos e 
vigilantes com o propósi-
to sempre de uma prepa-
ração alegre para a gran-
de celebração do Natal. O 
Advento é um tempo de 
uma piedosa e alegre ex-
pectativa.

No Advento, a igreja 
cristã recorda a dimen-
são histórica da salvação. 
Quando o Deus Eterno 
entra em nossa tempora-
lidade. Quando o Verbo 
se faz carne e habita entre 
nós, como nos lembra o 
evangelho de João. No Ad-
vento, a igreja cristã tam-
bém lembra da dimensão 
escatológica do mistério 
da fé. O maior mistério 
da fé cristã é exatamente 
a encarnação do Verbo 
Eterno de Deus. Temos 
um Deus que resolveu ser 
Homem, ser um de nós. 
Resolveu ser Deus não 
em função de si mesmo. 

Esvaziou-se a si mesmo, 
tornando-se obediente 
até a morte, e morte de 
cruz. Ele ressuscitou e 
retornará. É a dimensão 
escatológica do Advento.

O Advento também 
lembra à igreja cristã o 
caráter missionário da 
vinda de Jesus Cristo. A 
igreja tem uma missão 
no mundo. Assim como 
Cristo, ela aponta para 
a presença salvífica do 
Verbo Eterno na histó-
ria humana. Jesus Cristo 
confirmou a promessa e 
a aliança feita ao povo de 
Israel. Deus se fez carne. 
Deus plenificou o tempo 
e trouxe o seu reino até 
nós. No Advento, celebra-
mos o Deus que era, que é 
e que há de vir.

Que o tempo do Ad-
vento nos auxilie na pre-
paração da celebração do 
Natal! Lembrando que o 
Jesus que nasceu em Be-
lém, nasça também em 
nosso coração, em nossa 
história.

Que a simplicidade 
de Deus invada nossas 
mentes e corações e que 
nada roube o lugar de Je-
sus Cristo no Natal que se 
aproxima. Que o Espírito 
Santo seja o verdadeiro 
Espírito do Natal, trazen-
do ao nosso coração o 
amor de Deus revelado 
em Jesus Cristo.

No Advento, a igreja 
cristã recorda a 

dimensão histórica 
da salvação

efeito cascata futuro, que 
terá efeitos nocivos sobre 
as contas públicas mui-
to além de 2022. Ou seja, 
para resolver um pro-
blema do ano que vem, 
estamos arrumando um 
problema para 2023 em 
diante. Terceiro, porque 
mexeu em uma das cláu-
sulas pétreas do regime 
fiscal brasileiro: o Teto dos 
Gastos Públicos.

Por tudo isso, não deve 
causar estranheza que 
o mercado tenha reagi-
do tão mal quando essa 
opção apareceu como 
sendo o “Plano A” do 
Governo para resolver o 
problema do espaço no 
Teto dos Gastos. Porém, 
como temos que aceitar 
isso como fato consuma-
do, vamos aos números. 
Após todas as manobras, 
calculamos que foi aber-
to um espaço ao redor de 
R$ 106 bilhões na restri-
ção aos gastos para 2022, 
sendo R$ 40 bi vindos do 
adiamento do pagamen-
to dos precatórios e R$ 66 
bi da mudança de indexa-
dor do teto. 

Parece muito para cus-
tear um programa que vai 
demandar R$ 47 bi a mais 
do que já estava previs-
to no Orçamento para o 
Bolsa Família. Entretanto, 
temos que levar em con-
ta outras benesses que 
serão inevitáveis em ano 
eleitoral, como o “Bolsa 
Caminhoneiro” (custo de 
R$ 4 bi), o Auxílio-Gás (R$ 
6 bi) e a renovação da de-
soneração da folha de pa-
gamento para 17 setores 
(R$ 9 bi). 

A recente melhora dos 
ativos com a aprovação 
da PEC dos Precatórios 
não deve ser considerada 
uma prova da aprovação 
deste instrumento pelos 
mercados, mas um alívio 
temporário após se vis-
lumbrar um cenário ain-
da pior. Como o “jogo só 
termina quando acaba”, 
ainda temos toda a trami-
tação no Senado Federal, 
com ainda mais emoção 
nas próximas semanas.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O prefeito de Santa 
Bárbara d’ Oeste, Rafael 
Piovezan (PV), assinou 
no dia 16 deste mês um 
TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta) com 
o MPT (Ministério Pú-
blico do Trabalho) com 
o objetivo de coibir jor-
nadas excessivas cum-
pridas por médicos, en-
fermeiros e técnicos de 
enfermagem que atuam 
no serviço público.

Segundo o setor de Re-
cursos Humanos da pre-
feitura, somente entre os 
meses de junho e julho 
deste ano, foram realiza-
das mais de 22,3 mil ho-
ras extras em diferentes 
tipos de jornadas.

Entre os compromissos 

firmados entre a prefeitu-
ra e o MPT estão o impe-
dimento de prorrogação 
de jornada normal de tra-
balho, além do limite le-
gal de duas horas diárias. 
Também deve ser evitado 
o aumento das jornadas 
especiais de trabalho, 
sobretudo nas escalas 
12x36 horas.

O MPT deu prazo de 12 
meses para a regulariza-
ção completa da situação.

Além disso, o TAC pre-
vê a redução de 50% da 
quantidade de jornadas 
extraordinárias. O prazo 
é de seis meses para a di-
minuição.

O eventual descum-
primento das cláusulas 
do TAC resultará na apli-
cação de multa de R$ 10 
mil ao dia à prefeitura, 
acrescida de R$ 2 mil por 

funcionário que exceder 
as exigências estipuladas 
no acordo.

Conforme o setor de 
Recursos Humanos da 
administração, foram 
registradas 6.938 ocor-
rências de horas extras 
entre os meses de junho e 
julho de 2021 na área da 
saúde compreendendo 
jornadas parciais, 12x36 e 
demais jornadas executa-
das em grande parte por 
médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem. 

Documento apresen-
tado pelo RH aponta a 
realização de mais de 
22,3 mil horas extras no 
período.

O TAC foi assinado en-
tre a procuradora do Tra-
balho Danielle Olivares 
Corrêa, o prefeito Rafael 
Piovezan e o procurador 

Com 22,3 mil horas extras de profissionais da área só 
em junho e julho, prefeito assina acordo com o MPT

S.Bárbara assina TAC 
para ‘frear’ jornadas 
excessivas na Saúde

PAULO MEDINA
SANTA BÁRBARA D’OSTE

do município, Rogério 
Batista Pereira Barbosa, e, 
segundo o MPT, abrange 
os profissionais celetistas 
da prefeitura, mas com 
foco nas condições de 
jornada de trabalho dos 
profissionais de Saúde do 
município.

“Segundo apontado 
por provas juntadas no 
inquérito civil, houve ca-
sos de excesso de horas 
extras cumpridas por es-
tes profissionais. A pan-
demia agravou a situação, 
uma vez que o Município, 

neste período, apontou 
dificuldades para a con-
tratação de mão-de-o-
bra na saúde, levando os 
profissionais contratados 
ao cumprimento de ho-
ras extras para atender a 
demanda apresentada, 
especialmente na área de 
atendimento hospitalar”, 
disse o MPT, em nota.

O acordo acontece em 
meio a problemas na saú-
de de Santa Bárbara.

No último dia 13, o TO-
DODIA mostrou recla-
mações de pais sobre a 

demora no atendimento 
pediátrico no Pronto-so-
corro Dr. Afonso Ramos, 
alvo de questionamentos 
de parlamentares frente 
ao Executivo.

A Prefeitura informou, 
por meio de nota, que 
“busca se aperfeiçoar do 
ponto de vista de gestão 
pública e já realiza as de-
vidas adequações” e des-
tacou que “nos últimos 20 
meses o sistema de Saúde 
como um todo ficou so-
brecarregado em decor-
rência da pandemia”.

PREFEITO | Piovezan assinou acordo com o MPT para reduzir jornadas excessivas

OLIMPÍADA DE ASTRONOMIA 

Prefeito recebe aluno 
medalhista no gabinete

O prefeito de Santa Bár-
bara, Rafael Piovezan (PV), 
recebeu nesta sexta-fei-
ra (26) em seu gabinete o 
estudante Otávio Casa-
grande Ferrari, 17 anos, do 
Jardim Monte Líbano, que 
conquistou a medalha de 
ouro na 14ª Olimpíada In-
ternacional de Astronomia 
e Astrofísica (IOAA) – a pri-
meira medalha da história 
do Brasil no evento.

O estudante integrou 
uma equipe de dez alunos 
de diversos municípios do 
país na competição, que 
reuniu 47 países.

A Olimpíada foi realiza-
da de forma híbrida, entre 
14 e 21 de novembro, sob 
coordenação da Colômbia. 

“Para nós é motivo de 
muito orgulho a conquista 
do Otávio. Feliz pela me-
dalha ser conquistada por 
um morador de Santa Bár-
bara e feliz por saber que o 
nosso País foi representa-
do da melhor forma pos-
sível em um evento como 
a Olimpíada Internacional 
de Astronomia e Astrofísi-
ca. ”, comentou o prefeito.

Otávio é filho de Adílson 
Jair Pineda Ferrari e Vilma 
Casagrande Ferrari. For-
mado nesta quinta-feira 
(25) no Ensino Médio, Otá-
vio a princípio pretende 
cursar Física na Unicamp 
(Universidade Estadual de 
Campinas). 

                              | DA REDAÇÃO

VISITA | Prefeito recebeu Otávio e a mãe no gabinete

Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação

SAÚDE PÚBLICA

Vereadores cobram secretária 
após queixas no Pronto-Socorro

A pedido da Comissão 
Permanente de Política 
Social da Câmara de Santa 
Bárbara, a secretária muni-
cipal de Saúde, Lucimeire 
Rocha, se reuniu na tarde 
desta quinta-feira (25) com 
um grupo de vereadores. 
O encontro, promovido 
na Secretaria de Saúde, foi 
motivado por diferentes 
queixas de munícipes a 
respeito do atendimento 
pediátrico no PS (Pronto-
-Socorro) Dr. Afonso Ra-
mos, onde a Polícia Militar 
chegou a ser acionada, 
depois de um médico ter 
se recusado a atender uma 
criança sob a alegação 
de que estava sozinho no 
plantão e de que deveria fi-
car disponível apenas para 
casos de emergência.  

Além de Esther Moraes 
(PL), Bachin Jr (MDB) e 
Carlos Fontes (PSD), in-
tegrantes da comissão, a 
reunião também contou 
com os vereadores Antô-
nio Carlos Ribei, o Carlão 
Motorista (Republicanos), 
Celso Ávila (PV), Nilson 
Araújo Radialista (PSD) e 
Valdenor de Jesus Gonçal-
ves Fonseca (Avante).

Inicialmente, a Secre-
tária de Saúde informou 
que dois pediatras de-
nunciados por diferentes 
munícipes, os quais fo-
ram, inclusive, motivo de 
reportagens em jornais da 
região, não atuam mais em 
Santa Bárbara.

Um deles foi denuncia-
do ao CRM (Conselho Re-
gional de Medicina).

Ainda na reunião, Lu-
cimeire Rocha explicou 
que, atualmente, os pro-
fissionais que atendem na 
pediatria dos prontos-so-
corros são terceirizados, 
mas ressaltou que que eles 
assinam livro de registro de 
ponto, o qual é fiscalizado 
por servidores.

A secretária também 
pontuou que os casos em 
que há demora no aten-
dimento se devem a um 
aumento significativo nos 
atendimentos de urgência 
e emergência.

Por dia, segundo ela, es-
tão sendo realizados mais 
de 500 atendimentos de 
adultos e mais de 200 para 
crianças, enquanto antes 
da pandemia de Covid-19 
esse número não somava 

130 no total. A secretária 
também destacou que 
30% dos pacientes têm 
vindo de Americana.

A secretária afirmou 
que, no momento, o aten-
dimento pediátrico no PS 
Afonso Ramos está norma-
lizado, com a unidade dis-
ponibilizando dois pedia-
tras durante o dia e outros 
dois à noite. 

Ela também ressaltou 
que o atendimento pe-
diátrico no PS Dr. Edson 
Mano será retomado em 
breve. Nessa unidade, esse 
tipo de acolhimento foi 
suspenso durante a pan-
demia da Covid-19.

“Vamos continuar fis-
calizando o atendimento 
pediátrico no município, 
para que nossas crianças 
tenham um atendimen-
to digno”, afirmou Esther 
Moraes, ressaltando que 
a comissão da Câmara vai 
acompanhar os plantões 
dos profissionais, para sa-
ber se eles realmente têm 
cumprido a jornada de tra-
balho e se o contrato com 
a empresa terceirizada tem 
sido respeitado.

                                | DA REDAÇÃO

A Campanha de Multi-
vacinação para crianças 
de todas as faixas etárias e 
adolescentes de até 15 anos 
(14 anos, 11 meses e 29 
dias) segue até a próxima 
terça-feira (30) em Santa 
Bárbara. A iniciativa ocorre 
nas UBSs (Unidades Bási-
cas de Saúde). 

De acordo com o último 
balanço da Vigilância Epi-
demiológica, 3.649 crianças 
e adolescentes já recebe-
ram alguma vacina duran-
te a campanha, sendo que 
4.924 pais ou responsáveis 
procuraram pelas unidades 
para verificar a necessidade 
de atualizar as cadernetas. 

Os pais e/ou responsá-
veis devem levar os me-
nores às unidades com a 
carteira de vacinação, do-
cumento de identificação 
com foto e cartão SUS em 
mãos para que um profis-
sional avalie quais doses 
precisam ser aplicadas, 
tanto por atraso, falta ou 
necessidade de reforço. 

Ao todo, são ofertados 16 
tipos de vacinas que pro-
tegem contra cerca de 20 
doenças.                   | DA REDAÇÃO

Campanha de 
multivacinação
segue até terça

IMUNIZAÇÃO

Arquivo  / TodoDia Imagem
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MOTIVO DA SOBRECARGA NO HM

MOTIVO DA SOBRECARGA NO HM (2)

O ANEXO E O NÚCLEO

O ANEXO E O NÚCLEO (2)

RADAR RADAR (2)

A vereadora Professora Juliana (PT) recebeu ofício da 
Prefeitura de Americana, em resposta a um requeri-
mento de sua autoria, no qual a administração elenca 
uma série de justificativas para a falta de leitos e a 
sobrecarga do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. 
Uma das razões citadas no documento é que 60% dos 
atendimentos feitos no HM deveriam ser realizados pela 
atenção básica, ou seja, nas UBS (Unidades Básicas de 
Saúde) ou na ESF (Estratégia de Saúde da Famílias). O 
requerimento foi apresentado pela vereadora há cerca 
de um mês, após visitas ao hospital, em um período 
em que houve aumento no número de reclamações em 
relação ao atendimento no HM.

No ofício direcionado à vereadora do PT, a diretora-superin-
tendente da Fusame, Lilian Franco de Godoi, afirma, entre os 
motivos da lotação, que muitos casos de baixa complexidade 
(causas sensíveis à atenção básica) estão sendo atendidos no 
hospital. “Próximo de 60% dos atendimentos do pronto-
-socorro do HMA deveriam estar em outros equipamentos 
da saúde pertinente à complexidade assistencial”, traz a 
resposta. A diretora aponta ainda que a gestão anterior deci-
diu por fechar unidades de saúde no município, o que causa 
“represamento no HM”, diz que a população tem crescido 
consideravelmente e que o número de leitos é o mesmo desde 
a fundação do hospital. Finalmente, aponta que por conta 
da pandemia muitos trabalhadores perderam o emprego e o 
plano de saúde, passando a depender do SUS.

Ainda no assunto Saúde em Americana, na Câmara o vereador 
Gualter Amado (Republicanos) protocolou requerimento ao 
Poder Executivo sobre o atendimento pediátrico e do Núcleo 
de Especialidades no Hospital Municipal. No documento, o 
vereador destaca que durante fiscalização ao prédio anexo do 
HM constatou que a área de aproximadamente três mil metros 
quadrados, no piso superior do prédio, poderia abrigar o Núcleo 
de Especialidades, que atualmente ocupa prédio alugado, e 
também o atendimento pediátrico. O anexo, a princípio, deve 
receber a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia, centro regional para pacientes com câncer.

Gualter Amado apontou ainda no requerimento a deterioração 
de equipamentos, materiais, cabos de energia e de hidráulica 
do anexo do HM que, segundo ele, estão se perdendo devido 
ao acúmulo de poeira e à falta de cuidados para preservá-los. 
Citou ainda o risco de possíveis furtos, como já ocorreu. No 
documento, o vereador questiona os valores pagos de aluguel 
pelo Núcleo de Especialidades e o subsidiado ao Hospital São 
Francisco para atendimento pediátrico. Pergunta se existe 
projeto para que, além do centro oncológico, sejam transferidos 
esses outros serviços ao anexo do HM e o que vem sendo feito 
para a conservação do prédio.

Em Nova Odessa, o verea-
dor Sebastião Gomes dos 
Santos, o Tiãozinho do Kla-
vin (PSDB), está solicitando 
que a prefeitura instale con-
troladores de velocidade na 
Avenida Ampélio Gazzetta, 
especialmente no trecho 
situado entre o Supermer-
cado Pague Menos e a Rua 
Fioravante Martins.

Depois de mais um aciden-
te com morte no local, no 
último dia 30, munícipes 
questionaram o parlamen-
tar sobre a segurança neste 
trecho. Por isso, ele solicita 
informações sobre a possi-
bilidade de implantação de 
um radar ou lombada nos 
dois sentidos da avenida, 
para coibir acidentes.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Felipe Corá é acusado de racismo após criticar Dia da Consciência Negra

Entidades protestam 
contra fala de vereador

Ao menos cinco entida-
des e coletivos de classe 
de Santa Bárbara d’Oeste 
protocolaram notas de re-
púdio e pedidos de posi-
cionamento da Comissão 
de Ética e Decoro da Câ-
mara contra as afirmações 
do vereador Felipe Corá 
(Patriota), que disse na úl-
tima sessão do Legislativo 
considerar o Dia da Cons-
ciência Negra “o dia da hi-
pocrisia, do vitimismo e da 
divisão racial”. 

No pronunciamento 
na terça (23), Corá disse 
ainda que prefere “se ater 
a lideranças como a prin-
cesa Isabel, que liberou os 
escravos, do que a Zumbi 
dos Palmares, que perse-
guia os negros e vendia es-
cravos para os europeus”. 

Até o momento, se ma-
nifestaram formalmente 
a Associação Cultural Be-
neficente Carolina Maria 
de Jesus, a Associação de 
Capoeira Motta e Cultu-
ra Afro, a Câmara Setorial 
de Cultura Afro, Popular 
e Urbana, o Coletivo de 
Mulheres Negras: Carolina 
Maria de Jesus e o Comed 
(Conselho Municipal de 
Educação de Santa Bárba-
ra d’Oeste).

A Associação Cultural 
Beneficente Carolina Ma-
ria de Jesus classificou a 
linguagem usada por Corá 
como “desprovida de edu-
cação e depreciativa, com 
teor racista e discrimina-
tório”. “Tais declarações 
demonstram o desprepa-
ro e desconhecimento do 
vereador sobre a temática 
racial, e que colidem com 
a própria Constituição 

Brasileira, que preconiza 
ações afirmativas”, diz a 
associação, em nota. “Nos-
sa luta é pela compreensão 
de uma sociedade plural e 
contra qualquer forma de 
opressão. Racismo não é 
questão de opinião, racis-
mo é crime”, continua.

Em documento con-
junto, A Associação de 
Capoeira Motta e Cultura 
Afro, a Câmara Setorial de 
Cultura Afro Popular e Ur-
bana e o Coletivo de Mu-
lheres Negra: Carolina Ma-
ria de Jesus destacam  que 
“é inadmissível que um 
ambiente denominado ‘A 
Casa do Povo’ e onde há 
pouco ocorreu a ‘Cerimô-
nia da Medalha de Mérito 
Zumbi dos Palmares’ seja 
um ambiente onde é per-
mitido destilar ódio”.

Já o Comed ressalta o 
trabalho de reflexão sobre 
as desigualdades raciais 
desenvolvido pelos pro-

fissionais da educação do 
município durante a Se-
mana da Consciência Ne-
gra, em alinhamento com 
a lei 10.639/03, que tornou 
obrigatório o ensino de 
história e cultura africana, 
afrobrasileira e indígena 
na educação básica.

“Tomados de um pro-
fundo sentimento de 
vergonha, repulsa e aver-
são frente a esse tipo de 
conduta, o Conselho Mu-
nicipal de Educação se 
solidariza com os 56% da 
população negra, descen-
dentes das mulheres e dos 
homens que ajudaram a 
construir o Brasil com a 
força de seus braços, suor 
e sofrimento”, diz o Co-
med, também em nota. 

Procurado, o presiden-
te da Comissão de Ética 
e Decoro da Câmara de 
Santa Bárbara, o verea-
dor Erb de Oliveira Mar-
tins, o Uruguaio (MDB), 

SANTA BÁRBARA

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

CORÁ | Chamou Dia da Consciência Negra de “hipocrisia” 

Parlamentar 
diz não ter 
sido racista

Questionado sobre 
as notas de repúdio, 
o vereador Felipe 
Corá disse que des-
conhecia o teor dos 
documentos, reafir-
mou seu posiciona-
mento sobre o Dia da 
Consciência Negra e 
comentou que o epi-
sódio é uma disputa 
de narrativa.

“Imagino que es-
ses grupos radicais 
querem imputar a 
mim crime de opi-
nião e eu nada mais 
fiz do que expressar 
o meu pensamento”, 
afirma. “Não acredi-
to que a Comissão de 
Ética deva agir nesse 
sentido, porque eu 
tenho a imunidade 
parlamentar de emi-
tir minha opinião. 
Que eles [entidades 
de classe] provem 
que de fato eu fui 
racista. Não há ne-
nhum tipo de ofensa 
racista ou pejorati-
va”, afirmou.            | RP

afirmou apenas que a 
comissão vai deve anali-
sar o caso. Também são 
membros do grupo os ve-
readores Jesus (Avante), 
Valmir Alcântara de Oli-
veira, o Careca do Esporte 
(Patriota), Carlos Fontes 
(PSL) e Antonio Carlos Ri-
beiro, o Carlão Motorista 
(Republicanos). 

AMERICANA

Aprovada mudança na lei da Gama
Os vereadores de Ame-

ricana aprovaram, por 
unanimidade, em primei-
ra discussão, a proposta 
do Poder Executivo que 
revoga trechos da lei nº 
1706/1980, de criação da 
Gama (Guarda Municipal 
de Americana), e alterna a 
lei 5.212/2011, que dispõe 
sobre a criação de cargos 
efetivos da autarquia. 

Na prática, a medida ex-
tingue os conselhos delibe-
rativos e consultivo, passa 
a exigir nível superior para 
os cargos de dirigente e de-
termina que os cargos de 

diretor e instrutor de en-
sino sejam ocupados por 
servidores de carreira com 
tempo mínimo de atuação 
de 4 e 6 anos, respectiva-
mente. O projeto foi apre-
sentado como resposta a 
apontamento do TCE-SP 
(Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo).

As alterações promovi-
das têm por finalidade eli-
minar do texto as menções 
aos órgãos diretivos da au-
tarquia, na sua estrutura 
original. É que, ao longo 
do tempo, essa configura-
ção foi sendo alterada sem 

que houvesse a revogação 
expressa dos dispositivos 
que tratavam do conselho 
deliberativo, da diretoria 
administrativa e do órgão 
consultivo. Todos esses ór-
gãos eram integrados por 
pessoas estranhas ao qua-
dro da autarquia, inclusive 
a diretoria administrativa, 
que era ocupada, inicial-
mente, por um cidadão 
nomeado pelo prefeito 
para exercer graciosamen-
te a função”, justifica o Exe-
cutivo.

A lei de criação da Gama 
é de 1980,  anterior a Cons-

tituição Federal, em vigor 
desde 1988, e em desacor-
do com a lei federal 13.022, 
conhecida como Estatuto 
das Guardas, que normati-
za as competência e estru-
turas desses órgãos. 

Um pedido de vistas 
chegou a ser feito pelo ve-
reador Gualter Amado (Re-
publicanos), que também 
apresentou emendas com 
modificações relacionadas 
aos pré-requisitos para os 
cargos modificados pelo 
projeto, mas foram rejei-
tados pela maioria dos ve-
readores.       | RENATO PEREIRA

Arquivo  / TodoDia Imagem
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Vítima, de 37 anos, estava em um bar em rua movimentada no bairro Cidade Nova, quando foi atacado por trio

Homem é executado a tiros de fuzil
VIOLÊNCIA

Um homem de 37 anos 
foi assassinado com mais 
de 20 tiros na tarde desta 
sexta-feira (26) em frente 
a um bar no bairro Cidade 
Nova, em Santa Bárbara 
D’Oeste. Segundo a GCM 
(Guarda Civil Municipal), 
um dos calibres usados na 
execução era de fuzil.

De acordo com a Guar-
da Municipal, três homens 
em um veículo de cor 
branca, ainda não identi-
ficado, chegaram ao bar, 
que fica na esquina das 
Ruas João Pessoa e do Al-
godão, por volta das 15h30. 

O trio entrou no estabe-
lecimento e rendeu todos 
que estavam no local. A 
vítima, identificada como 
Jefferson Luiz da Silva, de 
37 anos, tentou fugir, mas 
foi baleado e caiu no asfal-
to, diante do bar.

Equipes de resgate fo-
ram acionadas, mas quan-

RAFAEL REZENDE
SANTA BÁRBARA D’OESTE

CRIME | Polícia interdita cruzamento da Rua João Pessoa com Rua do Algodão, onde homem foi morto com mais de 20 tiros ontem em S.Bárbara

Fotos: Rafael Rezende  / TodoDia Imagem

A Prefeitura de Ame-
ricana informou nes-
ta sexta-feira (26) que 
não há nenhuma pro-
gramação oficial pre-
vista para o Carnaval 
na cidade em 2022. Já 
são nove anos que o 
município não tem o 
evento.

A confirmação ocor-
re em meio aos anún-
cios de que prefeituras 
da região cancelaram 
os carnavais, como 
Santa Bárbara d’ Oes-
te e Hortolândia, em 
decorrência da pande-
mia de Covid-19.

Em Santa Bárbara, a 
decisão contou, inclu-
sive, com o apoio dos 
conselhos municipais 
de Cultura e Turismo, 
conforme mostrou o 
TODODIA na última 
terça-feira.

Embora os muni-
cípios avancem cada 
vez mais na vacinação 
contra a Covid-19, os 
eventos não ocorre-
rão por conta da pan-
demia. Ao menos 54 
cidades do interior de 
São Paulo já anuncia-
ram o cancelamento 
do Carnaval 2022.

Americana 
não deve ter 
Carnaval em 22

SEM PROGRAMAÇÃO

DA REDAÇÃO
AMERICANA

LUTO

Corpo do pastor Wagner Longhi é 
sepultado sob comoção em N.O.

O saguão do Paço Muni-
cipal de Nova Odessa ficou 
lotado na manhã dessa 
sexta (26), durante o veló-
rio do pastor e diretor de 
Promoção Social da pre-
feitura, Wagner Longhi, 55 
anos. Centenas de pessoas 
compareceram à despe-
dida, para prestar as últi-
mas homenagens ao líder, 
amigo, irmão, querido por 
toda a cidade.

A cerimônia contou com 
cerca de 400 pessoas, en-
tre parentes, amigos, fieis 
da igreja Monte Gileade 
e colegas da prefeitura, 
que entoaram cânticos e 
louvores em memória de 
Longhi. Ele foi sepultado 
em seguida no Cemitério 
Municipal.

Wagner Longhi faleceu 
na manhã de quinta-feira, 
em casa, de infarto fulmi-
nante. Ele chegou a passar 
por dois procedimentos de 
tentativa de ressuscitação, 
sem sucesso, e teve o óbi-
to constatado no Hospital 
e Maternidade Municipal 
por volta das 7h50.

Nascido em Junqueiró-
polis (SP) em 15 de dezem-
bro de 1965 de uma família 
de agricultores, filho de 
Luiz Longhi e Jesuína So-
fia Longhi, pastor Wagner 
(como era conhecido) era 
casado com Maria Lúcia 
da Cruz Longhi e deixa 
dois filhos, Arnom Luis 

Longhi e Joshua Longhi.
Ele atuava como diretor 

da área Social da prefeitu-
ra desde o início da atual 
gestão.

O prefeito Cláudio José 
Schooder, o Leitinho 
(PSD), destacou novamen-
te que “o pastor Wagner foi 
um grande homem, que 
cuidava da família, da igre-
ja e dos mais necessitados 
de Nova Odessa com cari-
nho, amor e dedicação”.

 “Não só eu, mas toda 
a Administração Munici-
pal sente muito a perda 
do pastor Wagner Longhi. 
Um homem sério, hones-
to, que deixou sua marca, 
com um trabalho social 
importante. Amor ao pró-
ximo é o legado que ele 
nos deixa”, disse o chefe do 
Executivo.

A esposa de Longhi, Ma-
ria Lúcia, destacou o amor 
que o homenageado sentia 
por ela, pela família e pela 
igreja, afirmando que “o 
amor dele pelas pessoas 
não acaba aqui”.

“Ele gostava muito do 
que fazia. Acho que ele 
amava todo mundo, era 
uma pessoa que vivia e 
amava os demais com 
uma facilidade muito 
grande. Era muito puro 
nisso, de amar o próximo. 
Obrigada por tudo, meu 
amor. Obrigada, Nova 
Odessa. Agradecemos a to-
dos pelo carinho e dedica-
ção para com meu marido 
enquanto ele esteve aqui. 
Que Deus abençoa essa 
cidade”, falou, ao lado do 
filho Joshua.

                                         | DA REDAÇÃO

VELÓRIO | Multidão foi ao Paço se despedir  do pastor

Divulgação

COVID-19

Americana mantém 
vacinação na Unisal

A Secretaria de Saú-
de de Americana aplica, 
neste sábado (27), va-
cina contra a Covid-19 
por livre demanda, ou 
seja, sem necessidade de 
agendamento. A imuni-
zação ocorre no campus 
Maria Auxiliadora da 
Unisal, das 8h30 às 16h.

Estarão disponíveis 
os imunizantes da Pfi-
zer para pessoas com 12 
anos ou mais (primei-
ra dose), segunda dose 
e dose adicional para 
pessoas com 18 anos ou 

mais que tenham se va-
cinado há cinco meses; 
e da Coronavac para 
pessoas com 18 anos ou 
mais (primeira dose), 
segunda dose e dose adi-
cional para idosos.

Técnicos da Secretaria 
de Saúde informam que, 
neste momento, estão 
adotando a intercambia-
lidade e pessoas que re-
ceberam a primeira dose 
de AstraZeneca podem 
receber a segunda da 
Pfizer.

Ainda não há defini-
ção sobre a segunda dose 
para quem recebeu a va-
cina da Janssen.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

VACINAÇÃO | Americana vacina neste sábado na Unisal 

Prefeitura de Americana  / Divulgação

do chegaram ao local o 
homem já estava sem vida.

O local foi isolado e 
equipes da Polícia Cientí-
fica estiveram no na cena 
do crime.

Segundo os agentes, a 
vítima recebeu cerca de 20 
disparos na região do peito 
e cabeça.

Os peritos encontraram 
ainda cápsulas deflagra-
das de pistola 380 e de fuzil 
556.

O trio fugiu após come-
ter o crime, mas câmeras 
de segurança de comér-
cios próximos devem aju-
dar a investigação.

Segundo testemunhas 

ouvidas pelo TODODIA 
no local, que preferiram 
manter o anonimato,  fo-
ram muitos tiros e a rua 
estava cheia na hora do 
crime, mas ninguém além 
da vítima foi atingido.

O alvo seria apenas o 
homem alvejado e nada 
foi levado.

Os peritos ainda avalia-
ram o veículo da vítima, 
um Ford Fiesta, que foi 
apreendido e encami-
nhando ao pátio.

Equipes do 19° BPM-I 
(Batalhão da Polícia Mili-
tar), 10° Baep (Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia) 
e agentes da Polícia Civil 

deram apoio no atendi-
mento da ocorrência, que 
chocou a vizinhança pela 
brutalidade.

O caso foi registrado no 
plantão policial de Santa 
Bárbara e a Polícia Civil 
agora tenta descobrir pis-
tas que levem aos autores 
do crime.
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A próxima quarta-feira (1º) marca oito meses do 
falecimento do ex-prefeito de Hortolândia, Angelo 
Perugini, vítima de Covid-19. Para homenageá-
lo, a prefeitura vai promover a live “Perugini 
Presente”. O evento online será a partir das 19h30 
no canal do Youtube da Secretaria de Cultura.  A 
live será dividida em sete blocos temáticos que 
relembrarão a vida e a carreira política do falecido 
prefeito. Em cada bloco será exibido um vídeo 
documentário relacionado a diferentes temas. 
O roteiro foi criado a partir de uma entrevista 
com Angelo Perugini, em setembro de 2014 pelo 
Centro de Memória de Hortolândia Professor 
Leovigildo Duarte Junior, órgão da Secretaria de 
Cultura. Após a live, os episódios do documentário 
serão disponibilizados no canal do Youtube da 
Secretaria de Cultura. Durante a live, cerca de 40 
pessoas, entre familiares, amigos e autoridades, 
darão depoimentos sobre o convívio, a saudade 
e o legado deixado por Perugini. A live também 
marcará o lançamento de uma campanha, 
realizada pela Secretaria de Cultura, para a 
população enviar vídeos nos quais poderão contar 
suas histórias com Perugini.

Um homem de 39 anos foi preso na noite desta 
quinta-feira (25) por policiais militares depois 
de agredir a ex-companheira, uma jovem de 25 
anos, na região da Cidade Nova, em Santa Bárbara 
d’Oeste. O agressor quis reatar o relacionamento 
e em meio a uma discussão ele deu socos e 
chutes na vítima, que acabou ferida e precisou de 
atendimento no PS (Pronto-Socorro) Dr. Afonso 
Ramos. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi 
acionada por volta das 22h20 para um caso de 
agressão na Rua da Agricultura, esquina com a 
Avenida Alfredo Contato. O homem tentou reatar 
o relacionamento e depois de uma discussão, 
desferiu socos e chutes contra a vítima e contra o 
carro em que ela estava. Ela foi medicada no PS 
Afonso Ramos, onde lesões foram constatadas. 
Ambos foram levados ao Plantão Policial. O 
agressor foi autuado em flagrante.

Uma aposta realizada na Lotérica Pé Kent, em 
Paulínia, acertou as 15 dezenas da Lotofácil 
e ganhou R$ 267,9 mil do sorteio realizado 
na noite desta quinta-feira (25) pela Caixa 
Econômica Federal. O prêmio, que totalizou 
pouco mais de R$ 1 milhão, foi dividido com 
apostas feitas em Governador Valadares (MG), 
Londrina (PR) e Vista Alegre (RS). Os números 
sorteados foram 01-02-05-08-09-10-11-14-
15-18-19-20-23-24-25. Apostas de Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Campinas acertaram 14 
dezenas e ficaram com R$ 732.

Prefeitura promove live em 
homenagem a Angelo Perugini

Agressor desfere socos e chutes 
contra a ex e acaba preso em SB

Aposta de Paulínia acerta 15 
números e divide Lotofácil

GIRO

Divulgação

PERUGINI | Ex-prefeito falecido será homenageado 

Secretaria em Hortolândia confirma óbito pela doença do carrapato

Garoto morre depois de 
contrair febre maculosa

A Secretaria de Saú-
de de Hortolândia con-
firmou a morte de um 
menino de sete anos por 
febre maculosa, doença 
transmitida pela pica-
da do carrapato-estrela. 
Esse é o primeiro óbito 
na cidade em decorrên-
cia da doença este ano. 
A morte, registrada no 
Hospital Estadual de Su-
maré, ocorreu em 3 de 
novembro, mas foi con-
firmada na quinta-feira.

Antes de dar entrada no 
hospital estadual, o meni-
no foi atendido no Hospi-
tal Mário Gatti, em Cam-
pinas, e no Hospital Mario 
Covas, em Hortolândia.

Atualmente, segundo 
a assessoria de imprensa 

SAÚDE

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Divulgação

ALERTA | Placas com avisos estão sendo instaladas

SUMARÉ

Traficante é preso
com 6,5 kg de drogas

Policiais militares pren-
deram um rapaz de 32 
anos no fim da manhã 
desta sexta-feira (26) com 
drogas em uma residência 
no Parque Itália, em Su-
maré. Foram apreendidos 
3,4 quilos de maconha, 
quase três quilos de cocaí-
na e 206 gramas de crack.

A casa do acusado de 
tráfico funcionava como 
um “laboratório” para o 
refino da droga.

Segundo informações 
da Polícia Militar, uma 
denúncia apontou um 
indivíduo que estaria tra-
ficando em frente a uma 
residência. Os policiais 
realizaram a abordagem 
em frente a uma casa na 
Rua Lindário Constantino 
Parmegiani. Durante a re-
vista pessoal, os militares 
encontraram porções de 
maconha, cocaína, crack 
e R$ 204 em dinheiro.

Os policias fizeram 
contato com a esposa 
do homem, que autori-
zou a entrada da equipe 
no imóvel. Durante uma 
vistoria no quarto do acu-
sado, foram encontrados 
cerca de 3,4 quilos de ma-
conha, quase três quilos 
de cocaína, 206 gramas 
de crack, balança de pre-
cisão, selador de emba-
lagem, liquidificador, 
diversos medicamentos 
usados para o refino da 
droga, base alcalina, apa-
relhos de recepção de si-
nal de TV, além de cartão 
bancário e cerca de 7 mil 
microtubos vazios para 
embalo de drogas.

Todo o material foi 
apreendido e encaminha-
do para o Plantão Policial 
de Sumaré. O homem já 
tinha passagens pela po-
lícia por tráfico e foi preso.

                       | RAFAEL REZENDE
: Polícia Militar/ Divulgação

TRÁFICO | Drogas e apetrechos em “laboratório” 

AMERICANA

Educação tem mais 1.117 
inscritos para creches

Nos quatro dias de ins-
crições no mês de setem-
bro, a Secretaria da Educa-
ção de Americana recebeu 
a adesão de 1.117 crianças 
para ingresso nas creches 
em 2022. De acordo com 
o secretário da pasta, Vi-
nicius Ghizini, a demanda 
será absorvida tanto nos 
equipamentos do muni-
cípio quanto nas unida-
des filantrópicas, às quais 
o município faz repasses 
para o atendimento. 

Ghizini explicou que até 
o fim do ano a secretaria 
entrará em contato com 
as famílias. Nesse perío-
do é feita a atribuição de 
professores e formação 
de classes. Ele garante que 
há vagas para os novos 
inscritos, além dos que 
já estão matriculados na 
rede. O desafio é alocar 
as crianças em unidades 
nas regiões onde residem, 
já que determinadas re-
giões, como Praia Azul e 
a da Balsa, possuem uma 
demanda maior. 

O secretário informou 
que são 2,1 mil crianças 
de até 3 anos que estão 
alocadas em unidades da 
prefeitura e têm assegu-
rada a continuidade. Já 
as unidades filantrópicas 
dispõem de 2.027 vagas, 
sendo que parte delas já 
são ocupadas por matrí-
culas ativas. Caso necessá-
rio, o município também 

pode recorrer à rede par-
ticular. Conforme o mu-
nicípio anunciou recente-
mente, as entidades que 
disponibilizam as vagas 
terão o repasse por aluno 
ampliado dos atuais R$ 
447,99 para R$ 550 a par-
tir do próximo ano, para o 
atendimento integral.

DEMANDA
Ghizini explicou que a 

demanda da última ins-
crição é superior a março, 
quando cerca de 800 famí-
lias mobilizaram interesse. 
Neste cenário, o desafio é 
viabilizar vagas nas áreas 
com taxa de natalidade 
mais alta, como regiões 
com novos empreendi-
mentos e que recebem no-
vas famílias. 

Uma dessas regiões é a 
do Boer, onde há uma cre-
che em construção com 
117 vagas previstas entre 
creche e EMEI. A obra é 
gerenciada pelo governo 
do Estado, mas o contrato 
com a empresa que execu-
tava o serviço foi rescindi-
do. Ghizini afirmou que 
foi feito pedido de provi-
dências ao secretário es-
tadual sobre a situação. A 
obra está 68% executada e 
não há prazo previsto para 
conclusão. A expectativa 
do secretário municipal é 
que a situação seja solucio-
nada no próximo ano. 

                      | DAÍZA DE CARVALHO

da prefeitura, Hortolân-
dia contabiliza 39 casos 
suspeitos de febre macu-
losa, dos quais 24 foram 
descartados e 14 ainda 
esperam resultado de 
exames.

A fim de prevenir novos 
casos, a prefeitura infor-
mou a colocação de pla-
cas de alerta para a po-
pulação em locais onde 
foi constatada a presença 
de carrapatos.

“Além disso, a Secre-
taria de Saúde realiza a 
distribuição de mate-
riais informativos para 
a população com orien-
tações sobre a doença 
e procurar o serviço 
médico, caso for neces-
sário. As unidades de 
saúde do município 
também estão sempre 
alertas para a possibili-
dade de pacientes com 
febre maculosa busca-
rem os serviços da rede 
municipal de saúde”, 
disse, em nota.

A Secretaria de Saúde 
pediu para moradores 
adotarem os cuidados 
necessários a fim de 
evitar a febre maculosa, 
pois a doença pode ser 
contraída tanto na ci-
dade quanto em outros 
municípios.
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Honda lança nova geração do City com hatch e sedã para mudar sua linha no Brasil

LANÇAMENTO

A Honda resolveu re-
pensar sua linha no Brasil 
e com apenas um lança-
mento decidiu substituir 
dois modelos com um só. 
Fit e Civic saem de cena 
para a chegada da nova 
geração do City.

Conhecido com sua 
versão sedã no Brasil, que 
chega à sua terceira gera-
ção, o City vem também 
com uma carroceria hat-
ch, que promete manter 
as mesmas qualidades do 
Fit em uma embalagem 
mais barata de se fazer. É 
que o modelo feito até en-
tão no Brasil recebeu uma 
nova geração no Japão e 
na Europa e ficaria caro 
demais para trazê-lo.

Uma das características 
que os antigos compra-
dores do Fit podem sen-
tir falta foi sanada. O City 
hatch vem com o mesmo 
banco traseiro do mono-
volume, que dobra para 
cima ou é todo rebatido 
para criar diversas formas 
de carregar objetos varia-
dos. O bom porta-malas 
de 363 litros, no entanto, 
agora tem apenas 268 l no 
City hatch.

Para ter mais espaço 
para bagagem, o sedã 
segue sendo a melhor 
pedida. Tem capacidade 
de 519 litros no bagagei-
ro, apesar de não ter o 
banco modular. As duas 
carrocerias têm a mesma 
distância entre-eixos de 
2,60 m, a mesmo do City 
atual e 7 cm maior do que 
no Fit.

O visual do City segue 
discreto. Os mais aficio-
nados devem perceber 
que se trata de um car-
ro completamente novo 
e não uma reestilização 
do antigo. O hatch usa a 
mesma frente, enquanto 
a traseira tem um ar de 
que é conhecida de outro 
lugar. As lanternas trasei-
ras horizontais já são co-
mum na categoria, como 
no Fiat Argo e no Hyundai 
HB20.

Por dentro, o City tam-
bém não se importa em 
inovar muito. A preocupa-
ção é maior na ergonomia 
e na qualidade de acaba-
mento, segundo a Honda. 
A central multimídia com 
tela de 8” e conexão com 
sistemas Android Auto e 
Apple Carplay é de série 
em todas as versões.

Por falar nelas, são três 
opções para o sedã, co-
meçando pela EX (R$ 
108.300), que já vem com 
seis airbags e chave pre-
sencial, entre outros. Esta 
opção é exclusiva para 
o três volumes, já que o 
hatch é vendido a partir 
da EXL (R$ 114.700), que 
acrescenta itens como 
aviso de ponto cego, sen-
sor de estacionamento, 
ar-condicionado auto-
mático, bancos de couro 

FERNANDO PEDROSO
FOLHAPRESS

Reformulação total
e tela digital no painel.

A versão topo de linha 
é a Touring (R$ 123.100), 
que tem como destaque 
o sistema de condução 
semi-autônomo, que in-
clui controle de cruzeiro 
adaptativo, que mantém 
o carro na velocidade do 
veículo à frente, frenagem 
automática, assistente de 
permanência em faixa 
e ajuste automático do 
farol. Na prática, o carro 
pode se dirigir sozinho 
por um pequeno período.

O sedã mais caro tira o 
Civic de linha, que já vi-
nha em baixa nas vendas 
e também recebeu uma 
nova geração no exterior 
que ficaria cara de fabri-
car por aqui. A Honda 
deve importar algumas 
versões do sedã, como a 
esportiva Si em 2022.

Todas as versões usam 
a mesma mecânica. 

A Honda dispensou a 
moda dos motores turbos 
e trouxe um novo 1.5 16v 
de quatro cilindros. Ele 
rende 126 cv de potência, 
10 cv a mais do que o 1.5 
antigo que atendia City e 
Fit. A potência é a mesma 
com etanol ou com gaso-
lina no tanque.

Esse ganho foi obtido 
com a adoção da injeção 
direta de combustível e 
comando duplo no cabe-
çote, sendo um para as 
válvulas de admissão e 
outro para exaustão.

De acordo com a me-
dição do Inmetro, o City 

sedã tem consumo na 
cidade de 9,2/13,1 km/l 
(etanol/gasolina) e, na es-
trada, de 10,5/15,2 km/l. 
O hatch registrou 9,1/13,3 
e 10,5/14,8 km/l respecti-
vamente. 

O objetivo é brigar 
com os 1.0 turbo da con-
corrência.

A transmissão é sempre 
automática e do tipo CVT 
(sem trocas). Ele continua 
simulando sete marchas 
como já fazia na dupla 
City e Fit antigos.

As vendas do sedã co-
meçam somente em ja-
neiro, com a pré-venda 
iniciada na última terça-
-feira (23). O hatch chega 
em março, com a pré-
-venda a partir de janeiro, 
quando os preços serão 
divulgados.

COMPACTO | City vem também com uma carroceria hatch, que promete manter as mesmas qualidades do Fit

INTERIOR |  Sem muitas inovações por dentro do City

108.300
REAIS É O PREÇO DA 

VERSÃO DE ENTRADA, 
O MODELO EX 

Fotos: Folhapress



BemNoite do 

Mais um ano e mais um edição da campanha 
“Coração” realizada por Juliene de Lião e Karina Re-
zende. Elas dispensam apresentações, afinal, além 
delas serem duas personalidades queridas na cidade 
de Americana, elas já organizam esse evento juntas 
há mais de uma década. Neste ano, o local escolhido 
para o evento foi o empório “Dal Giardino - Risto-
rante & Pizzeria”. O cardápio escolhido por elas trou-
xe: mix de folhas, risoto e massa. Torta de maracujá 
de sobremesa e bate-papo, muito bate-papo! Foi um 
evento lindo de se ver pois, além de todos estarem 
ali contribuindo para o conhecido Centro Boldrini, 
todas as convidadas aproveitaram a ocasião para se 
reencontrar, matar saudades e colocar o papo em 

dia. Evento nota mil. Casa cheia e muita alegria, 
numa noite única e exclusiva. Hoje trazemos 
algumas fotos de quem esteve por lá. Desde 
já parabenizamos as organizadoras e todas 
as fiéis participantes desse evento lindo! 
Recebam meu carinho, Ju e Ka.  
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Juliene de Lião e Karina Rezende

Josiane Rezende, Maira Silmam e Mirela Bianchim

Deise Klavin, Karina Rezende, Cristina 
Ezziq, Maurício Godoy e Fernanda Pink

Milena Barbosa , Patricia 
Campari e Janete Furtado Luiza Barbudo e Duda BoscoKelly Patricia

Ana Zucca e Giulianna Fortunato

Sonia Campos e Raquel Andrade
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Show de Gal é adiado por 
motivos técnicos, diz produtor
O show de Gal Costa, 
“As Várias Pontas de 
uma Estrela”, previsto 
para acontecer neste 
sábado (27) no Arena 
Multishow, no Complexo 
do Estádio do Guarani, 
em Campinas, foi adiado 
para o dia 5 de fevereiro 
de 2022. “O adiamento 
aconteceu por motivos 
técnicos, alheios a nossa 
vontade e quem comprou 
ingresso terá seu lugar 
garantido no show, na 
nova data anunciada”, 
explica Beto Franchi, 
produtor de espetáculos.

Divulgação

GAL | Dia 5 de fevereiro

S. Bárbara terá espetáculo 
artístico com tema africano
O espetáculo artístico: “Ubuntu: Somos Nós” será 
apresentado no dia 6 de dezembro, às 19h na 
Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste. 
O evento trará dança, teatro e música com alunos e 
funcionários da Rede Municipal de Ensino. A entrada 
é franca. Ubuntu é uma filosofia africana que trata 
da importância das alianças e do relacionamento 
das pessoas pela consciência da humanidade. Entre 
as apresentações estarão as dos alunos das oficinas 
culturais, dos funcionários e educadores de projeto de 
auxílio psicoemocional, e de alunos do curso de jogos e 
brincadeiras rítmicas.

Divulgação

REPERTÓRIO | Músicos levam aos estudantes obras de desenhos animados, temas de grandes heróis do cinema e clássicos

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

O Projeto Jovens Músi-
cos, com o apoio da Se-
cretaria de Educação de 
Americana, o promove 
um concerto didático na 
Emef Darcy Ribeiro, no 
Jardim da Paz, na próxi-
ma quarta-feira (1º/12), 
em dois horários, 10h30 
e 12h30. Os alunos pode-
rão interagir com os mú-
sicos profissionais, sob 
coordenação do maestro 
Anderson de Oliveira. 

Durante a apresenta-
ção, restrita aos alunos 
da escola, o público po-
derá apreciar o Quinteto 
de Metais dos profes-
sores do projeto, com 
os trompetistas Ismael 
Brandão e Eliezer Silva, 
o trompista Nelson de 
Faria e o trombonista 
Emerson Aguiar, que vão 
interpretar obras de de-
senhos animados, temas 

de grandes heróis do ci-
nema e também obras 
do compositor Mozart, 
entre outros.

A atividade propicia a 
interação entre músicos 
e crianças, com expli-
cações sobre como fun-
ciona cada instrumento, 
brincadeiras rítmicas e 
um bate-papo descon-
traído com o maestro. 
“É um verdadeiro des-
pertar na busca de en-
volvimento tentando 
trazer as crianças para 
dentro do mundo de ale-
gria para a sensibilidade 
como ser humano, além 
de tomarmos muitas 
obras de compositores 
brasileiros, valorizando 
nossa cultura e ensinan-
do a profundidade das 
nossas raízes”, afirmou 
o maestro Anderson de 
Oliveira.

“A proposta de ação 
direcionada pelo proje-
to ganha amplitude ao 

Jovens músicos fazem concerto 
didático em escola de Americana

Aula de 
música
DA REDAÇÃO
AMERICANA

ofertar a possibilidade 
de inclusão social de 
crianças e jovens para 
que atinjam seu desen-
volvimento pleno por 
meio da música. É com 
entusiasmo que ofere-
cemos o Projeto Jovens 
Músicos aos nossos es-
tudantes”, disse o se-
cretário de Educação 
de Americana, Vinicius 
Ghizini.

A proposta de ação direcionada pelo projeto ganha 
amplitude ao ofertar a possibilidade de inclusão social 
de crianças e jovens para que atinjam seu desenvolvimento 
pleno por meio da música. É com entusiasmo que oferecemos o 
Projeto Jovens Músicos aos nossos estudantes

VINICIUS GHIZINI
secretário de Educação de Americana

LANÇAMENTO

Dupla homenageia Marília Mendonça

A dupla sertaneja Ma-
theus e Kauan realizou 
nesta quinta-feira (25) 
a gravação de seu novo 
DVD “Se Melhorar Es-
traga”, o nono proje-
to da carreira, em um 
evento realizado para 
fã clubes e convidados 
dos irmãos.

Pouco antes do iní-
cio do show, com as 16 
faixas inéditas, a dupla 
reservou um momento 
da apresentação para 
prestar uma homena-
gem à cantora Marília 
Mendonça (1995-2021), 
que faleceu no dia 5 
de novembro, após um 
acidente de avião.

Matheus e Kauan re-
lembraram o sucesso 
“Ser Humano ou Anjo”, 
música do álbum “Face 
a Face” (2015), escri-
ta por Marília, Maiara, 
Maraisa e Paula Mat-
tos. “Essa música tem 
uma energia surreal, 

toca muito as pessoas, 
como tudo que a Marí-
lia sempre fez”, afirma 
Kauan.

A surpresa ainda con-
tou com a gravação de 
uma orquestra, para 
tornar o momento mais 
especial. “A faixa é de 
composição dela, en-

tão fizemos questão de 
incluí-la neste lança-
mento como um tribu-
to a ela”, completou o 
músico.

A gravação do DVD foi 
feita na casa de eventos 
Villagio JK, em São Pau-
lo, e contou com a pre-
sença de nomes como 
Gui Napolitano, Sarah 
Andrade, Thaís Braz e 
Deolane Bezerra. 

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

DUPLA | Matheus e Kauan gravam tributo à sertaneja 

Matheus e Kauan 
incluem composição 
da sertaneja em seu 

novo CD
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Sudoku

Palavras cruzadas

Para jogar, preencha 
os quadradinhos com 
números de 1 a 9, 
sem repetir algarismo 
em cada uma das 
linhas verticais e 
horizontais.

Horóscopo
ÁRIES | 21/3 a 20/4  
Tudo que de maravilhoso 
você enxerga para seu 
futuro, tenha certeza de 

que dará imenso trabalho realizar. Te-
nha isso em mente, seja realista, evite 
se entusiasmar exageradamente com 
ideias impraticáveis. É assim.

TOURO | 21/4 a 20/5 
O que seria mais 
importante e valioso? 
Satisfazer seus desejos 

ou suprir as necessidades? Esta é 
uma questão fundamental que ajuda 
você a resolver quaisquer dilemas, 
mas que raramente é tida em conta. 
Faça diferente.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Uma mão amiga resol-
veria tudo, mas talvez 
você ainda pretenda 

solucionar tudo sem essa ajuda. É 
possível continuar teimando na auto-
nomia, porém, quando a mão amiga se 
apresentar, seria melhor a aceitar.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
A diversidade de assun-
tos que se apresenta, 
tudo junto e ao mesmo 

tempo, deixa sua alma perplexa. 
Porém, se você mantiver a cabeça no 
devido lugar, em pouco tempo dará 
conta de organizar esses assuntos. 
Em frente.

LEÃO | 22/7 a 22/8
É o caso de lutar pelo 
que é de seu merecimen-
to, porque não dá para 

esperar que tudo funcione como 
idealmente deveria. Sua força na luta 
se fundamentará em que não dá para 
perder o que é verdadeiramente seu.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
De alguma maneira, torta 
ou direita, será neces-
sário concluir o que está 

em andamento, porque só assim você 
se livrará das pessoas que deseja ver 
pelas costas e, também, seu cenário 
ficará receptivo a novos projetos.
 

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Há coisas que nunca 
deveriam ser ditas, 
porém, há momentos 

em que a alma explode e fala tudo 
isso, que nunca deveria ser dito. Como 
consertar depois? Com silêncio? Com 
pedido de desculpas? Cada caso é 
um caso.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
As certezas que foram 
construídas dentro dos 

relacionamentos precisam ser revis-
tas, mas sem espírito desconfiado, 
porque a desconfiança é um tipo de 
olhar que acaba comprovando o que 
deseja, e nada além.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Nada ajudaria mais 
você a entender o que 

acontece do que adotar um olhar 
imparcial, julgando com objetividade a 
situação e, principalmente, seu papel 
nela. A imparcialidade transcende os 
conflitos.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Quanto mais se sabe, 
mais se sofre também, 

porque se apresenta uma realidade 
tão complexa e intrincada que a alma, 
perplexa, não sabe mais o que fazer, 
e tem dúvidas a respeito do que seja 
certo ou errado.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Nem sempre é agradável 
a companhia das 
pessoas, nem mesmo 

as que, consagradamente, seriam 
boas companhias. Aceite isso com 
naturalidade, porque o fato não traduz 
fielmente a verdadeira natureza dos 
relacionamentos.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Use o tempo com sabe-
doria, porque este é um 
momento produtivo, o 

qual seria aproveitado com excelência 
se você agregasse algumas pessoas 
que colaborassem com seu trabalho. 
Andar à sós é bom, mas não o tempo 
inteiro.

oscar@quiroga.net
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TV Tudo

Memória
A trajetória da compa-

nhia aérea Transbrasil é 
destaque do último epi-
sódio da série “Último 
Pouso”.

Neste sábado, 22h, na 
TV Cultura.

Batalhador
A Transbrasil foi uma 

grande companhia aérea, 
enquanto esteve à frente 
seu fundador, Omar Fon-
tana. Criatura extraordi-
nária.

Partiu dele a iniciativa 
de montar um projeto de 
vídeo para os seus passa-
geiros. A exibição de um 
telejornal diário durante o 
voo. Muito orgulho de ter 
participado deste projeto.

Datas
Na televisão aberta, a 

reprise de “Verdades Se-
cretas” vai até 17 de de-
zembro. Com Camila Quei-
roz e tudo.

Já no streaming, o en-
cerramento das gravações 
não se deu em um am-
biente nada confortável, 
em função de todos os 
acontecimentos que cul-
minaram com a saída de 
uma das protagonistas.

Menos uma
 O “The Voice Brasil”, 

nesta temporada 2021, 
não terá uma edição extra, 
aquela em que o grande 
vencedor faz um show es-
pecial com todos os técni-
cos. A sua final vai ao ar em 
23 de dezembro. E pronto. 
Sem mais delongas. 

 Falcão
Bruno Goya é um dos 

destaques desta segunda 
temporada de “Aruanas”, 
no Globoplay, no papel de 
Falcão, que cuida do pla-
nejamento das ações da 
ONG da trama ambiental.

Na paralela, Bruno já 
está em Cabaceiras, Pa-
raíba, envolvido com as 
gravações de “Cangaço 
Novo”, nova série da Ama-
zon Prime.

Futebol no rádio
Dia desses, aqui foi fa-

lado das rádios que trans-
mitem futebol, colocando 
o tempo todo imagem do 
narrador e do comentaris-
ta no estúdio.

Vale destacar quem faz 
diferente: a Energia 97 e 

do Craque Neto. Não che-
ga a ser uma produção, 
mas é um vale tudo inte-
ressante.

A definir
Recém-chegados à 

Band, os integrantes do 
“Perrengue” ainda não 
sabem como ficará a pro-
gramação entre fim de de-
zembro e janeiro. Se grava-
do ou ao vivo. A definição 
sai por esses dias.

Bate – Rebate
· O público recebeu bem 

a iniciativa da “Live CNN 
Brasil”, em mostrar seus 
intervalos no YouTube...

· ... Essas tentativas de 
aproximação com o públi-
co são sempre válidas.

· A trajetória de Raimun-
do José, repórter, editor e 
fundador da Rádio e TV 
Quilombo, em Vargem 
Grande, no Maranhão, foi 
ao ar no último “Domin-
gão com Huck”...

· ... Antes da exibição, 
o instagram da TV Qui-
lombo, que desde 2017, 
retrata as tradições e a 
realidade da comunidade 

do Quilombo Rampa, ti-
nha pouco mais de 8 mil 
seguidores.

· ... Na noite do progra-
ma já saltou para 37 mil.

· “Amor Sem Medida”, 
com Leandro Hassum e Ju-
liana Paes, já ocupa a lista 
dos 10 filmes mais vistos 
da Netflix Brasil.

· “Marighela”, no sábado 
que vem, será disponibili-
zada no Globoplay.

· Não sei se caiu no es-
quecimento, mas na Globo 
nunca mais se falou da sé-
rie sobre Ângela Maria...

· ... O texto, escrito por Fi-
lipe Miguez, foi aprovado e 
entregue há muito tempo.

C´est fini
Evandro Mesquita tam-

bém foi confirmado no 
elenco de “Carga Máxima”, 
apresentado como o pri-
meiro filme brasileiro de 
ação da Netflix.

A produção aborda o 
universo das corridas de 
caminhão e traz Thiago 
Martins e Sheron Menez-
zes como protagonistas.

Ficamos assim. Mas 
amanhã tem mais. Tchau!

Virtual
Angélica será uma das apresentadoras do primeiro 

painel da HBO Max no evento virtual CCXP Worlds, dia 
4 de dezembro, ao lado da especialista em cultura pop 
Andreza Delgado.

Na ocasião, ela se apresentará de Daenerys Targaryen, 
personagem de “Game Of Thrones”.

Angélica/Divulgação

Angélica

MÚSICA

A banda Mato Seco se 
apresenta neste sába-
do (27), no Vibes Coffee 
Shop em Americana. O 
show acústico será em 
formação especial com 
4 integrantes. Com qua-
se 20 anos de carreira, o 
Mato é um dos destaques 
no cenário do reggae 
brasileiro. Formada por: 

Rodrigo Piccolo (vocal 
e guitarra), Eric Oliveira 
(guitarra), Osvaldo Cizi-
niaukas Jr. (contrabaixo), 
João Paz (órgão e piano), 
Tiago Rezende (bateria), 
Carlos Eduardo Gonçal-
ves (percussão e voz) e 
Mauro Peres (percussão 
e voz), a banda é reco-
nhecida por seu ativismo 
político e social.

Com letras que falam 
sobre amor, união, resis-

tência, e a luta das mino-
rias por direitos, o grupo 
procura refletir sobre si-
tuações do cotidiano.

O Mato sobe ao palco 
do Vibes Coffee Shop, às 
19h, e apresenta de for-
ma acústica, sucessos 
que marcam os quase 
20 anos de carreira da 
banda e as canções que 
produziram ao longo da 
quarentena na pandemia 
da covid – 19.    

Grupo Mato Seco se apresenta neste sábado no 
Vibes Coffee com repertório político e social

Banda de reggae 
faz show acústico 
em Americana

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Divulgação

MATO SECO | Banda é reconhecida por suas letras que falam de direitos das minorias
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O corpo encontrado na quinta (25) na região 
de buscas pelo avião bimotor que caiu entre 
Ubatuba (SP) e Paraty (RJ) é o do piloto Gustavo 
Carneiro, segundo informou o IML de Campo 
Grande, na capital fluminense. A mãe e a 
namorada de Gustavo compareceram ao IML 
para o reconhecimento do corpo. Sua última 
localização identificada nas redes sociais foi 
o Aeroporto dos Amarais, em Campinas, na 
manhã de quarta-feira (24). De lá, ele decolou 
por volta de 20h30, com destino ao aeroporto 
de Jacarepaguá, no Rio, acompanhado do 
copiloto, José Porfírio Júnior, de 20 anos, e de um 
passageiro que ainda não foi identificado.
A aeronave perdeu contato com o radar por volta 
de 21h. Alguns destroços foram encontrados.

O Brasil registrou 303 mortes por Covid e, dessa 
forma, chegou aos 614 mil óbitos pela doença, 
desde o início da pandemia. Também foram 
registrados 10.781 casos, o que eleva o total de 
infecções pelo Sars-CoV-2 para 22.066.389.
Ceará, Espírito Santo e Maranhão não atualizaram 
os dados de mortes e casos de Covid. A média 
móvel de mortes está em estabilidade, ou seja, 
sem variações superiores a 15%, em relação aos 
dados de duas semanas atrás. Ela agora é de 227 
óbitos por dia. Já a média móvel de casos agora é 
de 9.289, uma redução de 18%, em comparação 
ao documentado duas semanas atrás. Os dados 
da vacinação também foram atualizados. O 
Brasil registrou 1.234.936 doses de vacinas contra 
Covid-19, nesta sexta. 

O economista Fabio Bentes, da CNC 
(Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo), avalia que o desempenho 
da Black Friday neste ano sinaliza um Natal 
mais fraco para o comércio do que o previsto 
inicialmente. “A Black Friday funciona como um 
termômetro”, afirma. Neste ano, o dia foi marcado 
por lojas vazias e negócios mornos no online, 
cenário bem diferente de outros anos, quando 
cenas de multidões nos estabelecimentos se 
espalhavam nas ruas. Em setembro, a CNC havia 
estimado uma alta de 3,8%, em termos reais 
(descontada a inflação), para as vendas natalinas 
de 2021, na comparação com o ano passado. 

Família reconhece corpo de piloto de 
avião que caiu no mar em Ubatuba

Brasil registra 303 mortes por Covid-19 
e chega a 614 mil vidas perdidas

Black Friday ‘morna’ indica Natal mais 
fraco do que o previsto, diz especialista

GIRO

Reprodução / Redes sociais

ACIDENTE | Assento de avião encontrado no local

Nova cepa da África do Sul pode causar mais danos que vírus original

OMS alerta para nova variante 
‘de preocupação’ ômicron

A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) batizou 
como ômicron a nova va-
riante do Sars-Cov-2 -cau-
sador da Covid- sequen-
ciada pela primeira vez na 
África do Sul. O nome foi 
dado nesta sexta-feira (26), 
em reunião na qual o gru-
po técnico independente 
que assessora a OMS clas-
sificou a variante como 
“de preocupação” - o que 
indica que ela pode causar 
mais danos que a versão 
original do coronavírus. 
Segundo a entidade, se-
rão necessárias “algumas 
semanas” para entender 
os efeitos das muitas mu-
tações da ômicron sobre 
o contágio, a gravidade da 
doença ou a eficácia da 
vacina. Cientistas da África 
do Sul e do Reino Unido 
disseram estar trabalhan-
do “24 horas por dia” para 
destrinchar o novo mutan-
te, e fabricantes de imu-
nizantes também come-
çaram a se preparar para 
adaptar seus fármacos à 
ômicron, se necessário.

Os temores de que a nova 
variante seja ainda mais 
transmissível que a delta, 
mas não tão suscetível às 
vacinas já disponíveis, fez 
governos no mundo todo 
suspenderem voos vindos 
do sul da África e impondo 
quaretenas a quem chega 
de países em que ela foi de-
tectada como Israel e Bélgi-
ca, além dos africanos.

Os nomes derivados do 
alfabeto grego fazem parte 
do sistema de nomenclatu-
ra utilizado pela OMS para 

identificar novas mutações 
- entre outros objetivos, 
como o de evitar as siglas 
técnicas, está o de evitar 
que países fiquem estig-
matizados por terem feito o 
sequenciamento.

Até virar ômicron, o novo 
mutante vinha sendo cha-
mado pela sigla técnica 
B.1.1.529, que designa sua 
posição num sistema de li-
nhagens do coronavírus.

A OMS e os cientistas 
acompanham variantes 
que possam, potencial-
mente, infectar humanos 
com mais facilidade ou es-
capar da proteção ofereci-
da pelas vacinas.

Em geral, quando um 
novo mutante com esse 
risco surge, mas ainda não 
foi suficientemente estu-
dado, a variante é chamada 
“de interesse” - é o caso da  
identificada na Colômbia.

Se o potencial de maior 
dano é comprovado, ela 
passa a ser “de preocupa-
ção” - como a alfa, a beta, a 
gama e a delta.

SEM DETALHES
O grupo técnico que con-

siderou a ômicron como 
“de preocupação” ainda 
não havia detalhado os 
motivos para isso até as 18h 
desta sexta. Durante todo o 
dia, conforme as Bolsas de 
Valores caíam, os aeropor-
tos fechavam e as restrições 
subiam, cientistas alerta-
vam para a necessidade de 
vacinar o maior número 
possível de pessoas contra 
a Covid-19, já que grandes 
grupos de não vacinados 
permitem ao vírus circular 
mais livremente, o que ace-
lera suas mutações.

CORONAVÍRUS

FOLHAPRESS
BÉLGICA
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VÍRUS | Há temor de que a ômicron seja resistente à vacina

Brasil fechará fronteiras aéreas
O ministro-chefe da 

Casa Civil, Ciro No-
gueira, informou que 
o Brasil fechará, a par-
tir de segunda-feira, as 
fronteiras aéreas para 
seis países da África por 
causa de uma nova va-
riante do coronavírus. 
“Vamos resguardar os 
brasileiros nessa nova 
fase da pandemia”, dis-
se Nogueira. A restrição 
afetará os passageiros 
oriundos de África do 
Sul, Botsuana, Eswati-
ni, Lesoto, Namíbia e 
Zimbábue. O ministro 
explicou que a decisão 
foi tomada em conjun-
to e será assinada pela 

Casa Civil, Ministério 
da Infraestrutura, Mi-
nistério da Saúde e pelo 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. 

Os 27 países da União 
Europeia suspenderam 
nesta sexta voos que 
partem do sul da Áfri-
ca, para tentar adiar a 
disseminação da nova 
variante do coronavírus 
potencialmente mais 
transmissível, a ômi-
cron (B.1.1.529). Após 
o anúncio, os Estados 
Unidos também decidi-
ram fazer o mesmo.

Cada governo nacio-
nal pode impor medi-
das adicionais.             | FP

‘Brasil não aguenta mais um lockdown’, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bol-

sonaro defendeu nesta 
sexta-feira (26) a adoção 
de “medidas racionais” 
para conter a chegada da 
ômicron, a nova variante 
do coronavírus. Ele des-
cartou um novo lockdo-
wn ou fechamento de 
fronteiras.

Bolsonaro afirmou 
que debateu com o pre-
sidente da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), almirante 
Antônio Barra Torres, e 
o ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira (PP), as 
medidas a serem toma-

das. “O Brasil não aguen-
ta mais um lockdown. 
Conversei com o almi-
rante Barra Torres, com o 
Ciro da Casa Civil discu-
tindo Argentina. Quem 
vem da Argentina de 
carro para cá, sem pro-
blemas. Quem vier de 
avião tem que ficar qua-
tro dias em quarentena. 
Vamos tomar medidas 
racionais”, disse ele, sem 
deixar claro se já foi to-
mada a decisão ou não 
e se teria abrangência 
para outras fronteiras.

O Ministério da Saú-
de emitiu um alerta de 

risco para as secretarias 
de Saúde sobre a nova 
variante. Segundo o do-
cumento, até esta sexta 
ainda não foi identifi-
cado nenhum caso de 
Covid no Brasil causado 
por essa cepa.

Apesar da fala de Bol-
sonaro, o Brasil não fez 
lockdown, o confina-
mento radical para com-
bater a transmissão do 
coronavírus, durante a 
pandemia. Nesse tipo 
de intervenção, a popu-
lação tem a mobilidade 
muito reduzida por um 
período determinado, 

como estratégia para 
conter a disseminação.

ANVISA
A Anvisa sugeriu nesta 

sexta limitar a entrada 
no Brasil de quem este-
ve, nos últimos 14 dias, 
em seis países africanos: 
África do Sul, Botsuana, 
Suazilândia (Eswatini), 
Lesoto, Namíbia e Zim-
bábue. A Argentina não 
está entre os países men-
cionados. O governo 
ainda vai decidir se acata 
ou não as sugestões da 
Anvisa de controle sani-
tário de fronteiras.         | FP



BRASIL+MUNDO 14Sábado, 27 de Novembro de 2021

A senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) 
será pré-candidata 
às eleições 
presidenciais de 
2022. Será o primeiro 
grande partido — 
e possivelmente 
o único — com 
uma mulher na 
disputa, caso ela 
seja confirmada no 
pleito. A informação 
foi divulgada 
nas redes sociais 
pelo presidente 
nacional do partido 
e deputado federal, 
Baleia Rossi (MDB-
SP). Segundo 
ele, o nome será 
homologado no 
início de dezembro. 
“Desde março, tive 
conversas com 
dirigentes nacionais 
e regionais do MDB. 
A conclusão geral é 
que precisamos de 
um nome do partido 
para 2022. Por isso 
iremos homologar 
Simone Tebet como 
pré-candidata ao 
Planalto, na próxima 
reunião da Executiva 
no início de 
dezembro”, escreveu 
Baleia Rossi.

Em reação a uma 
recente decisão 
do STF (Supremo 
Tribunal Federal), 
o presidente da 
Câmara, Arthur Lira 
(PL-AL), disse nesta 
sexta-feira (25) que 
não cabe a nenhum 
outro Poder, a não 
ser o Legislativo, 
tratar sobre as regras 
do Orçamento. 
Ao comentar 
sobre a polêmica 
envolvendo as 
emendas do relator, 
barradas por ora 
pelo STF, ele ainda 
afirmou que o 
Congresso não 
pode “burlar a lei” 
para revelar quais 
parlamentares 
indicaram as verbas.
“A execução 
orçamentária é 
por parte do Poder 
Executivo, em 
comum acordo 
com a lei aprovada 
pelo Legislativo. 
Legislar sobre 
Orçamento é função 
imprescindível, 
única e específica 
do Poder Legislativo, 
não competindo a 
nenhum outro Poder 
tratar suas regras”, 
disse em entrevista à 
rádio Jovem Pan.

MDB lança nome 
de Simone Tebet

Lira reage a STF 
sobre emendas

GIRO

Depois de falha em aplicativo, partido retoma votação para definir candidato a presidente

PSDB promete concluir prévias hoje
ELEIÇÕES 2022

O PSDB anunciou, nes-
ta sexta-feira (26), que 
dará prosseguimento às 
prévias presidenciais en-
tre os governadores João 
Doria (SP) e Eduardo Lei-
te (RS) neste sábado (27) 
- a votação será das 8h 
às 17h, e o resultado está 
previsto para as 20h.

Depois de a votação 
ter sido interrompida, no 
domingo (21), por pane 
no aplicativo, o parti-
do contratou uma outra 
empresa de tecnologia, 
a BeeVoter, que teve seu 
app aprovado em testes 
para dar seguimento às 
prévias.

A votação está apertada 
entre Doria e Leite, que 
voltaram a trocar acu-
sações e aprofundaram 
suas diferenças nesta se-
mana de indefinição. O 
ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio também 
participa, mas sem chan-
ces de vencer.

As três campanhas 
pressionavam pela con-
clusão da votação. O pre-
sidente do partido, Bruno 
Araújo, havia dado até 
domingo (28) como prazo 
para a retomada do pleito 
e anúncio do vencedor. 
Desde domingo, o parti-

do fez testes com novas 
empresas até escolher 
uma nova ferramenta de 
votação.

“Nosso corpo técnico 
chegou a um entendi-
mento de que, dentro das 
características, das possi-
bilidades do tempo e do 
rigor técnico dos testes, 
e não havendo ainda ne-
nhuma tecnologia abso-
lutamente robusta para 
algo que o PSDB exige, 
escolhemos uma empre-
sa que vai retomar o pro-
cesso de prévias do PSDB 
amanhã no mesmo ho-
rário da tradição eleitoral 
brasileira, de 8h às 17h”, 
disse Araújo.

TESTES
Segundo o presiden-

te do PSDB, a empresa 
vencedora foi submeti-
da a dezenas de horas de 
testes. “Essa tecnologia 
ainda é uma tecnologia 
que, para os padrões de 
exigência de uma dispu-
ta de partidos políticos, 
ainda tem uma certa di-
ficuldade de atender aos 
parâmetros que são exi-
gidos, mas fizemos o que 
é de melhor para possi-
bilitar retomar essa vota-
ção amanhã e concluir o 
processo para anunciar o 
candidato a presidente da 
República do PSDB.”

Ele disse ainda que os 
outros partidos não te-
rão problemas com apli-
cativos “porque não têm 
prévias”. “Não têm esco-
lha, não tem processo de-
mocrático pujante como 
esse do PSDB, seja PT, seja 
MDB, seja qualquer outra 
instituição importante da 
política brasileira.”

Só poderão acessar o 
aplicativo os cerca de 36 
mil filiados que não con-
seguiram votar no do-
mingo. Os três candidatos 

participarão presencial-
mente neste sábado. O 
PSDB fará um evento 
para anunciar o vencedor 
em um hotel em Brasília.

Por meio das redes 
sociais, os dois governa-
dores comemoraram o 
anúncio.

“Concordamos e apoia-
mos a decisão do presi-
dente do PSDB, Bruno 
Araújo, para dar prosse-
guimento às prévias do 
PSDB. Prévias engrande-
cem o PSDB no exercício 

da democracia e do voto 
dos seus filiados e man-
datários. Viva a demo-
cracia!”, escreveu Doria. 
“Vamos ao voto! Decisão 
acertada de Bruno Araújo. 
A conclusão das prévias 
tem nosso apoio. O mais 
importante foi alcança-
do: segurança de que os 
votos serão sigilosos! Que 
cada tucano vote com o 
coração e esperança! Va-
mos juntos pra uma can-
didatura com a cara do 
PSDB!”, publicou Leite.

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Divulgação

TUCANOS | Governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) travam disputa acirrada

INVESTIGAÇÃO

Augusto Aras entrega ao Supremo dez 
pedidos sobre relatório da CPI da Covid

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
enviou ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) um 
conjunto de dez pedi-
dos com providências a 
serem adotadas a partir 
das conclusões da CPI 
da Covid.

O material foi encami-
nhado nesta sexta-feira 
(26) e está sob sigilo.

Há exato um mês Aras 
recebeu das mãos de 
senadores da comissão 
o relatório final com 
a proposta de indicia-
mentos de uma série de 
autoridades do governo 
federal, incluindo o pre-
sidente Jair Bolsonaro e o 
ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga.

Constam do conjun-
to de manifestações do 
chefe do Ministério Pú-
blico Federal propostas 
para investigar autorida-
des com foro na corte e 
a inclusão de novos ele-
mentos em casos que já 
tramitam no tribunal.

Nos últimos dias, em 
entrevistas e manifesta-
ções nas redes sociais, 
senadores que atuaram 
na investigação parla-
mentar intensificaram as 
cobranças ao PGR.

Até agora, a Procurado-
ria não havia saído do lu-
gar em relação ao relató-
rio final da CPI da Covid. 
Em nota divulgada há 
duas semanas, o órgão 
afirmou que a realização 
de diligências de investi-
gação sobre autoridades 

citadas no documento 
dependia da análise pré-
via de provas sigilosas re-
unidas e produzidas pelo 
colegiado no Senado.

A entrega desses da-
dos, segundo a assesso-
ria do procurador-geral, 
foi efetivada apenas no 
dia 9 deste mês. Em ta-
manho, essas provas che-
gam a quatro terabytes, e 
correspondem aos mais 
distintos documentos 
enviados à CPI.

                              | FOLHAPRESS

LAVA JATO

STF desbloqueia bens de 
Lula  ao derrubar decisão

A Segunda Turma do 
STF (Supremo Tribunal 
Federal) determinou o 
desbloqueio dos bens do 
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT).

A decisão decorre do 
julgamento da corte que 
anulou as condenações 
do petista e declarou a 
incompetência da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
responsável pela Lava 
Jato, para julgá-lo.

Por 3 votos a 1, os mi-
nistros entenderam que 
o bloqueio de bens não 
pode ser mantido por-
que ele foi determinado 
pela Lava Jato e os casos 
de Lula foram retirados 
da alçada da operação.

Os ministros Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewan-
dowski e Kassio Nunes 
Marques votaram a fa-
vor do recurso do petista 
para derrubar a decisão 
do juiz Luiz Antonio Bo-
nat, da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, que havia 

mantido o bloqueio de 
bens. O ministro Ed-
son Fachin foi o único a 
divergir. O julgamento 
ocorreu no plenário vir-
tual. A análise do caso 
havia sido iniciada em 
agosto, mas foi inter-
rompida por pedido de 
vista (mais tempo para 
analisar o caso) de Le-
wandowski.

O ministro devolveu o 
processo para aprecia-
ção do colegiado e deu 
o voto vencedor. Ele foi 
acompanhado por Gil-
mar e Kassio, que não 
incluíram voto no sis-
tema virtual e apenas 
anunciaram que segui-
ram o entendimento do 
colega.

Os processos que tra-
mitavam em primeira 
instância contra Lula 
foram retirados de Curi-
tiba e enviados para a 
Justiça Federal do Distri-
to Federal em abril. 

                                    | FOLHAPRESS
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PROCURADOR | Aras encaminhou o material sob sigilo
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Quinta-feira (28/10)       
16h – Bragantino 3 x 0 Sport

Sábado (20/11)
19h – Atlético-MG 2 x 0 Juventude
19h – Fortaleza 1 x 0 Palmeiras
19h – Chapecoense 1 x 3 Grêmio
21h – Atlético-GO 1 x 1 Ceará
21h30 – Internacional 1 x 2 Flamengo

Domingo (21/11)
16h – Corinthians 2 x 0 Santos
17h – Fluminense 2 x 0 América
19h – Bahia 0 x 0 Cuiabá

Quarta (24/11)
21h30h – São Paulo 0 x 0 Athletico-PR

35ª • RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 
 

Clubes PG J V GP SG
Atlético-MG 75 34 23 55 31
Flamengo 67 34 20 66 35
Palmeiras 59 35 18 54 12
Corinthians 53 35 14 38 4
Fortaleza 52 35 15 41 -2
Bragantino 52 34 13 50 10
Fluminense 51 35 14 34 0
Ceará 49 35 11 38 3
Internacional 47 35 12 42 4
América-MG 45 34 11 35 -1
Santos 45 35 11 32 -6
Cuiabá 43 34 9 31 -1
Athletico-PR 42 34 12 39 -4
São Paulo 42 34 9 26 -7
Atlético-GO 41 34 9 26 -8
Juventude 40 34 9 33 -7
Bahia 37 33 9 33 -10
Grêmio 36 34 10 35 -9
Sport 33 34 8 21 -12
Chapecoense 15 34 1 27 -32

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

ELENCO | Sylvinho fez treino com bola com os reservas; titulares fizeram regenerativo

Ivan Storti/Santos FC

HERÓI |Marcos Leonardo salvou o Peixe da degola

EM CAMPO | Rigoni está entre os escalados para o jogo

Período de recuperação entre partidas é curto e técnico quer evitar lesões

Sylvinho poupa titulares 
de olho no Athletico-PR

Ainda de cabeça cheia 
por conta da derrota 
desta quinta-feira (25) 
para o Ceará, no Caste-
lão, o elenco do Corin-
thians se reapresentou 
nesta sexta pela manhã 
no CT Joaquim Grava e 
iniciou os preparativos 
para a partida diante do 
Athletico-PR, amanhã, 
na Neo Química Arena. 
Apenas os reservas trei-
naram com bola, exce-
ção a Renato Augusto e 
Willian - poupados pela 
comissão técnica.

Segundo as informa-
ções divulgadas pelo Co-
rinthians, os dez titulares 
de linha fizeram exer-
cícios regenerativos na 
parte interna do centro 
de treinamento e nem se-
quer foram ao campo. O 
período de recuperação 
entre as partidas é cur-
to e o técnico Sylvinho 
quer evitar lesões nesta 
reta final da temporada, 
quando a equipe se pre-
para para as três últimas 
rodadas do Brasileirão.

Todos os atletas que 
não iniciaram a parti-
da no Castelão foram a 
campo e realizaram um 

TREINO
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treino em espaço reduzi-
do. No entanto, os meias 
Renato Augusto e Willian 
não treinaram com bola 
e fizeram um trabalho de 
fortalecimento na aca-
demia. A dupla requer 
cuidados especiais por 
conta da idade e de não 
ter feito a pré-temporada 
junto com o elenco.

O meia Giuliano, com 

uma lesão muscular na 
coxa direita, segue em 
tratamento com a equi-
pe de fisioterapia e não 
apresenta condições de 
treinar com o restante 
do elenco. O mesmo vale 
para o volante Cantil-
lo, que trata do mesmo 
problema. A tendência 
é de que a dupla retorne 
aos gramados apenas na 

próxima temporada.
O Corinthians volta 

aos treinos neste sábado. 
Neste domingo, às 16h, o 
Alvinegro encara o Athle-
tico-PR, em casa, pela 
36ª rodada do Brasileiro. 
O time se manteve na 
4ª colocação, mas ainda 
não tem a vaga na fase de 
grupos da Libertadores 
2022 assegurada.

HERÓIS

Meninos da Vila são 
a salvação do Santos

Se a lista de títulos do 
Santos carrega a mar-
ca dos Meninos da Vila, 
pode-se dizer que em 
2021 o heroísmo de-
les agora evita o maior 
vexame da história do 
clube. Pela segunda vez 
no ano, o Santos cami-
nha para se salvar do 
rebaixamento. Primei-
ro foi no Campeonato 
Paulista, quando se sal-
vou somente na última 
rodada, ao vencer o São 
Bento, na Vila Belmi-
ro. Nesta quinta (25), 
em casa, deu um passo 
enorme para evitar a 
queda para a segunda 
divisão do Brasileiro ao 
bater o Fortaleza. 

Em comum, esses 
dois jogos apresenta-
ram uma forte pres-
são sobre os jogadores, 
uma grande dificuldade 

diante dos rivais e os 
mesmos heróis: os Me-
ninos da Vila.

Embora o Santos te-
nha nomes de peso no 
elenco, como Sanchez e 
Marinho, foram as crias 
da base que deram alívio 
à torcida na luta contra 
os dois rebaixamen-
tos. No Estadual, Lucas 
Braga e Kaio Jorge mar-
caram os gols e coman-
daram a vitória contra 
o time de Sorocaba. O 
Brasileirão, foi a vez de 
Marcos Leonardo anotar 
os dois tentos do trinfo 
contra os cearenses.

Esse fenômeno já 
impressiona o técnico 
Fábio Carille. Ele reco-
nhece a maturidade da 
molecada e fica satisfei-
to com o apoio da torci-
da a esses garotos.

 | FOLHAPRESS

RISCO DE REBAIXAMENTO

São Paulo tem série de jogos decisivos
Sem conseguir se des-

vencilhar da briga con-
tra o rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro, o 
São Paulo começa, neste 
sábado (27), uma série 
de partidas que pode de-
finir o futuro da equipe. 
O time tricolor encara o 
Sport, no Morumbi, às 
21h30, em jogo pela 36ª 
rodada do Nacional.

O duelo contra os re-
cifenses, que ocupam 
atualmente a 19ª posição 
(vice-lanterna), será o 
primeiro de três partidas 
contra equipes que tam-
bém brigam contra o re-
baixamento.

Na sequência, o time 
de Rogério Ceni enfren-
ta o Grêmio e o Juventu-
de, respectivamente nas 
próximas quinta (2) e se-
gunda-feira (6). Depois, 
faz sua última partida no 
Brasileiro contra o Amé-
rica-MG, no dia 9 de de-

zembro, único dos seus 
adversários que está em 
situação mais tranquila 
na tabela.

O clube do Morumbi 
também tem seu pior 
ataque já registrado em 
uma edição de Campeo-
nato Brasileiro. Foram 
apenas 26 gols marcados 
até aqui na competição.

Por outro lado, se con-
seguir sair dessa sequên-
cia invicto, o São Paulo 
chega para a última roda-
da já livre das chances de 
ser rebaixado. A seu fa-
vor, o time tricolor tem o 
fato de que fará dois dos 
três jogos decisivos den-
tro de casa: contra Sport 
e Juventude. 

A escalação deve ser: 
Tiago Volpi; Igor Viní-
cius, Arboleda, Miranda 
e Reinaldo; Rodrigo Nes-
tor, Igor Gomes e Gabriel 
Sara; Marquinhos, Calleri 
e Rigoni.           | FOLHAPRESS
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Times brasileiros disputam hoje às 17h o título da Taça Libertadores no Estádio Centenário, em Montevidéu

Palmeiras e Fla decidem Tri da América
INÉDITO

O Palmeiras decide o 
título da Libertadores 
para quebrar uma histó-
ria ruim no Estádio Cen-
tenário. O Flamengo, ao 
contrário, pode sair cam-
peão no local chamado 
de “templo do futebol 
mundial” pela segunda 
vez. As duas equipes fa-
zem, em jogo único, a 
decisão do torneio conti-
nental neste sábado (27), 
às 17h, em Montevidéu.

O confronto terá trans-
missão do SBT, na TV 
aberta, e da FOX Sports, 
na fechada. Na internet, 
será possível ver o jogo 
na ESPN pelo serviço de 
streaming Star+ e pela 
Conmebol TV.

O Palmeiras, que ten-
tará conquistar o tricam-
peonato da Libertadores, 
fez o reconhecimento 
do gramado do Cente-
nário, em Montevidéu, 
no Uruguai. Por cerca de 
25 minutos, elenco e co-

missão técnica caminha-
ram pelo gramado que, 
à distancia, parece estar 
impecável. O clima era 
leve e tinha um quê de 
confraternização. Joga-
dores conversavam entre 
si e com membros do es-
tafe e comissão técnica. 

Dudu e Abel passaram 
uns bons minutos abra-
çados. Os palmeirenses 
também posaram para 
fotos em grupos.

No fim das contas, 
esse clima de viagem de 
formatura pode mesmo 
refletir momentos de 
despedida para alguns 
membros da comitiva, 
como o diretor Anderson 
Barros e o gerente Cícero 
Souza - sem mencionar 
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Cesar Greco/Palmeiras

RIVAIS | Flamengo, do atacante Pedro, e Palmeiras, de Luan, brigam hoje pelo tricampeonato do torneio continental

jogadores que podem 
sair ao fim da temporada 
e o presidente Mauricio 
Galiotte, que será substi-
tuído por Leila Pereira.

A um dia da final, o 
técnico Renato Gaúcho 
voltou a contar com to-
dos os seus jogadores na 
atividade realizada nesta 

sexta-feira (26) no Cam-
peón del Siglo (URU), 
estádio do Peñarol. Sem 
problemas de ordem 
médica, o treinador teve 

todos os seus atletas à 
disposição e utilizou o 
período para fazer ajus-
tes finais na equipe que 
encara o Palmeiras.

Verdão busca o 
bicampeonato 

consecutivo
da cobiçada copa
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